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چکیده
آب یکی از مهم ترین منابع طبیعی موجود در زمین است که ضمن محدود بودن ،نقش موثری در توسعه پایدار جوامع دارد .رفتاار مرارفی
مردم نسبت به آب به نگرش و میزان آگاهی آنان نسبت به مسایل مربوط به آب بستگی دارد .تحقیق حاضار باه ملاهعاه عوامال ماوثر بار
نگرش زنان روستایی نسبت به آب پرداخته است .روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گاردآوری اطالعاا میادانی
است و با روش تحقیق توصیفی و با فن پیمایش انجام گرفت .جمعیت مورد ملاهعه شامل تمام خانوارهای روستایی ساکن در 521روستای
شهرستان شیروان بودند که آب هوههکشی داشتند .حجم نمونه مورد نیاز برابر  222نفر برآورد گردید کاه باا روش نموناهگیاری خوشاهای
ترادفی انتخاب شدند .ابزار سنجش ،پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط اساتید دانشگاه و کارشناساان ساازمان آب ماورد تدییاد
قرار گرفت .پایایی نیز با محاسبه ضریب آهفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل اطالعا با نرم افزار  SPSSانجام شد .نتایج
نشان داد که نگرش زنان روستایی نسبت به آب در حد متوسط قابل ارزیابی میباشد .همچنین باین سان ،سالح تحرایال و هزیناه آب
مررفی و نگرش نسبت به آب رابله معنیدار وجود ندارد ،اما افراد با درآمد باالتر ،نگرش نامساعدتری نسبت به آب دارند .پیشانهاد مقاهاه
حاضر در نظر گرفتن برنامههای آموزشی به منظور ارتقای نگرش زنان روستایی نسبت به آب و انجام تحقیق پیرامون ارتباط نگرش نسابت
به آب و رفتار مررف آب میباشد.
کلمات کلیدي :منابع ،مررف ،نواحی روستایی.

 -5دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 -2عضو هیا علمی ،دانشیار ترویج و آ موزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان *(مسؤول مکاتبا ).
 -2عضو هیا علمی ،دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
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مقدمه
آب از جمله با ارزشترین عوامل محیطزیستی اسات کاه نقاش

ی

بسزایی در حیاا و ساالمت انساان دارد ( .)5اماروز کمباود و

تاثیرگذار باشد (.)7

آهودگی آب ،زندگی میلیونها نفر از ساکنان زمین ،باه ویا ه در

بررسی نگرش محیطزیستی از این رو اهمیت دارد که باا انجاام

کشورهای فقیر را به شد با خلر مواجه ساخته اسات .از نگااه

آن میتوان به این پرسش پاسخ داد که تا چاه میازان باورهاای

آمار 80 ،درصد جمعیت جهان فقط به  20درصاد از خخاایر آب

محیطزیستی موجب بروز رفتارهای متناسب با آن میشود (.)8

ساهم و بهداشتی دسترسی دارند .بیمارهای ناشای از آب آهاوده

در عین حال باید توجه داشت که نگرشها تنها عوامل تشکیل-

نیز عامل بسیاری از مرگومیرها در کشورهای فقیر جهان است.

دهنده رفتار انسان نسبت به محیط طبیعای نمایباشاند .بارای

بنابراین ،با برداشت بیش از حد و نیز آهودگی منابع آب ،بحاران

مثال ،ملاهعا نشان داده است کاه بسایاری از ماردم خاود را

آب روز به روز تشدید و تنشهای سیاسی و اجتماعی در عرصاه

طرفدار محیط زیست میدانند ،اما بر اساس نگرشهاای مثبات

و نیماه خشا ،

خود و در جهت حفظ محیط زیست رفتاار نمایکنناد (،50 ،9

بیشتر خواهد شد .از اینرو ،قرن حاضر قرن بحاران آب خواهاد

 .) 55یکی از دالیل ایان اسات کاه ساایر متغیرهاای ماوقعیتی

بود ( .)2افزایش تقاضا برای آب ،موجب فشار بر نظامهای عرضه

(مانند هنجارهای خهنی ،شخریت ،میزان کنترل فرد بر رفتاار،

آب شده و همین امر ،مشکال محایطزیساتی مانناد اساتفاده

هزینه) میتواند بر رفتار فرد مؤثر باشاند ( .)50در عاین حاال،

بیش از حد از منابع آب و بارهم خاوردن تعاادل زیساتباوم را

بررسی نگرشهای محایطزیساتی در تحقیقاا مختلاف ماورد

فراهم میآورد (.)2

بررسی قرار گرفته است به طوری برخی ملاهعا  ،نگارشهاای

رفتار با منابع طبیعی از جمله آب ،تابع عوامال مختلاف فاردی،

محیطزیستی را به عنوان عامل پیشبینی قوی بارای رفتارهاای

اجتماعی و اقترادی میباشد .یکی از مهمترین عوامال فاردی،

محیط زیستی معرفی کاردهاناد ( .)52در مجماوع از ملاهعاا

نگرش میباشد .نگرش ،عبار اسات از ساازماندهی بلندماد

گذشته میتوان نتیجه گرفت که رفتارها یا نیا رفتااری ماردم

فرآیندهای انگیزشی ،احساسی ،ادراکی و شناختی باا توجاه باه

نسبت به مررف آب ،به نگرش آنان نسبت به مسایل مربوط باه

برخی جنبههای محیلی که فارد درآن قارار گرفتاه اسات .باه

آب بستگی دارد ( .)2بنابراین الزم است نگرشهای مردم نسبت

همین دهیل ،نگرش بیانگر شیوه تفکر ،احساس و واکانشهاایی

بااه آب شااناخته و بهبااود یابنااد .در ادامااه بااه نتااایج برخاای از

است که فرد نسبت به محیط اطاراف خاود دارد ( .)4همچناین

ملاهعا اشاره میشود.

نگرش را میتوان ترکیبی از باورها و هیجاانهاایی دانسات کاه

ملاهعا انجام شده در داخل کشور :نظارزاده و همکااران ()52

شخص را پیشاپیش آماده میکند تا به دیگران ،اشایا و گاروه-

در ملاهعااهای تحاات عنااوان «ارزیااابی نگاارش و نیااا رفتاااری

های مختلف به شیوه مثبت یا منفی نگاه کند .به هماین دهیال،

شهروندان کاشان نسبت به آب شهری» به این نتیجاه رسایدند

نگرشها با خالصه کردن ارزیابی از پدیدهها ،هادایت اعماال یاا

که مردم نسبت به کمبود آب نگرانی ندارند ،اما اکثراً از کیفیات

رفتارهای انسان را در دست میگیرند .برخی اعتقااد دارناد کاه

آب ناراضی هستند و نگرش بیشتر آنان نسبت به صارفهجاویی

دارد ( )1و

در مراارف آب مثباات اساات .شاااهرودی و چیااذری ( )54در

اگر نگرش افراد تغییر یابد ،رفتار آنها نیز تغییار خواهاد کارد.

تحقیقی تحت عنوان «عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشااورزان باه

دیدگاه دوم بر این عقیده است که تغییر رفتار نیز باعا تغییار

مشارکت در تعاونی آببران» به این نتیجه رسایدند کاه میازان

نگرش در افراد خواهد شد ( .)2در مجموع ،نگارش فارد دربااره

تحریال  ،سلح زیر کشت آبای ،درآماد سااهیانه ،تمااسهاای

جهانی ،به وی ه در کشاورهای ناواحی خشا

نوع نگرش به محیط ریشه در نظام ارزشی اشاخا

موضوع میتواند بر رفتار وی نسبت به موضاوع ماورد نظار
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ترویجی ،موهفههای سرمایه اجتماعی ،وضعیت آبیاری منلقاه از

به فعاهیت افترادی آنها دارد .این یافتهها نشان میدهد افرادی

دیدگاه آببران و وضعیت مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت

که در مناطق کشاورزی زندگی میکنند ،نسبت به افارادی کاه

شبکههای آبیاری با نگرش کشااورزان نسابت باه مشاارکت در

در سایر مناطق روستایی (مناطق کوهستانی) زندگی میکنناد،

تعاااونی آببااران دارای رابلااه مثباات و معناایداری ماایباشااد.

حساسیت بیشتری نسبت به مسایل محیطزیستی از خود نشان

فروزانی و شاهوهی ( )51در ملاهعه خود به این نتیجاه رسایدند

مایدهناد .النات ( )20در تحقیاق خاود پیراماون برناماههاای

که در نگرش شناختی روستاییان نسبت باه آب تفااوتی وجاود

صرفهجویی مررف آب به این نتیجه رسید که ی

رابلاه قاوی

ندارد ،اما از نظار نگارش زناان خاناهدار روساتایی دربااره آب،

بین اصل صرفهجویی در آب و نگرش ماردم راجاع باه اهمیات

قویتر از نگرش مردان روساتایی اسات .ملاهعاه کریمای ()52

صرفهجویی در مررف آب وجود دارد .تحقیق انجام شده توسط

درباره عوامل جامعهشناختی موثر بر رفتار مرارف آب در شاهر

تروی و راندوهف ( )25درباره رفتار مررف و نگارش نسابت باه

زنجان نشان داد که رفتار مررف آب از نگرش افاراد نسابت باه

مررف آب در استراهیا نشان داد که افرادی کاه باه کمباود آب

مررف آب تاثیر میپذیرد .مشرقی و همکاران ( )57در تحقیقی

آگااه هساتند و افاراد کاه دارای نگارش محاافظتی نسابت بااه

تحت عنوان «بررسی نگارش شااهیکااران نسابت باه مادیریت

محیطزیست میباشند بیش از سایر افراد در مرارف آب دقات

منابع آب پایدار» نشان دادند که سن ،سلح تحرایال  ،سالح

میکنند .ویلیس و همکااران ( )22در ملاهعاهای تحات عناوان

زیر کشت ،شرکت در کالسهای آموزشی و درآمد کشاورزی ،با

«تاثیر نگارش محایطزیساتی و حفاظات از آب در مرارف آب

نگرش شاهیکاران نسابت باه مادیریت مناابع آب پایادار دارای

خانگی» به این نتیجاه رسایدند کاه نگارش خیلای مثبات باه

رابله مثبت و معنیدار میباشد .اسداهللزاده و موساوی ( )58در

حفاظت از آب و محیطزیست نسبت به نگرش متوساط ،رابلاه

ملاهعهای تحت عنوان «بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اهگاوی

کمتری با مراارف آب در منازل مانناد دوش گارفتن ،شساتن

مررف آب در شهر بابل» باه ایان نتیجاه رسایدند کاه داناش

هباااس و آبیاااری دارد .گارساایا و همکاااران ( )22در ملاهعااهای

محیطزیستی عمومی ،دانش محیطزیستی نسبت به مررف آب،

درباره مفاهیم مربوط به نگرش و رفتار مربوط به آب در امتاداد

دینداری ،نگرش محیطزیستی عماومی ،نگارش محایطزیساتی

سواحل دریای مدیترانه به این نتیجه رسیدند که زادگاه و محل

درباره مررف آب و ارزش زیست محیلی ،با رفتاار مرارف آب

توهد افراد با نگرش حفاظت از آب خانگی آنان رابلاه معنایدار

دارای رابله معنیدار میباشند .همچناین متغیرهاای محایط-

دارد .با توجه به این که از ی

طرف برای مدیریت مناساب آب

زیسااتی (مراارف آب) ،دانااش محاایطزیسااتی عمااومی ،ارزش

در کشور نیاز به توسعه مشارکت اجتمااع در اساتفاده بهیناه از

محیطزیستی و درآمد با نگرش مررف آب دارای رابله معنیدار

آب وجود دارد و از طرف دیگر ،زنان میتوانند نقش کلیادی در

بودند .ملکی و همکاران ( )2در ملاهعه خود درباره رفتار مررف

مراارف صااحیح و حفاظاات از منااابع آب داشااته باشااند (،)24

آب به ایان نتیجاه رسایدند کاه رفتاار مرارف آب باا نگارش

تحقیق حاضر برای پاسخ به این سوالهاا انجاام شاد کاه اهاف)

پاسخگویان نسبت به مررف آب رابله دارد.

نگرش زنان روستایی نسبت به آب به چه صور میباشاد ب)

ملاهعا انجام شده در خارج از کشور :باتال و فالیان ( )59باه

آیا ارتباطی بین متغیرهای فردی (سن ،تعاداد اعضاای خاانوار،

این نتیجه رسیدند که تحریال  ،درآمد و شغل بر روی نگارش

تحریال ) و اقترادی (درآمد ،شغل ،هزینه آب مررفی ،تعاداد

محیطزیستی تاثیر دارند .همچناین سااکنین شاهری بیشاتر از

ساعا قلع آب در شبانه روز ،استفاده از منبع دیگر آب به غیر

ساکنین روستا درگیر مسایل زیست محیط (آهودگی ،آب و هوا)

از آب هوههکشی) با نگرش زنان روساتایی نسابت باه آوب وجاود

هستند .همچنین ،نگرش محیطزیستی ساکنان روساتا بساتگی

دارد
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روش بررسی
روش مورد استفاده در این پ وهش از هحاظ هادف ،کااربردی و

آب با  21گویه در قاهب طیف هیکر شامل گزیناههاای کاامالً

از هحاظ گاردآوری اطالعاا میادانی اسات و باا روش تحقیاق

موافقم (با امتیاز  ،)5موافقم (با امتیاز  ،)2تا حدودی موافقم (باا

توصیفی و با فن پیمایش به انجام رسید .جمعیت مورد ملاهعاه

امتیاز  ،)2مخاهفم (با امتیاز  )4و کاامالً مخااهفم (باا امتیااز )1

شامل تمام خانوارهاای روساتایی شهرساتان شایروان (54292

سنجیده شد ،بدین ترتیب امتیاز نگرش نسبت به آب مایتواناد

خانوار= )Nواقع در استان خراسان شماهی بودند کاه باا کما

بین  21تا  521متغیر باشد.

فرمول کوکران ،تعداد نمونه الزم برابر  222خانوار بهدست آماد
که با روش نمونهگیری خوشهای ترادفی و باه صاور انتسااب
متناسب از روستاهای مورد ملاهعه انتخاب شدند .الزم باه خکار

یافته ها
مشخصات عمومی افراد مورد مطالعه

اساات شهرسااتان شاایروان دارای دو بخااش ساارحد و مرکاازی،

نتایج نشان داد که چهار درصد افراد مورد ملاهعاه مجارد و 92

هشت دهستان و  521روستا میباشد که دارای آب هوهاهکشای

درصد متدهل میباشند .میانگین سنی پاسخگویان برابار 42/19

هستند .برای استفاده گردید .بدین صور که از بخش سارحد،

سال میباشد .از نظار تحرایال  20/9درصاد افاراد بایساواد

دو دهستان و از بخش مرکزی چهار دهستان و از هار دهساتان

بودهاند و فقط  58/2درصد افراد ،تحریال دیاللم یاا بااالتر از

 40درصد روستاها انتخاب شادند و از هار روساتا باه صاور

دیللم داشتند .میانگین تعداد اعضای خانوار  2/95نفر و میانگین

ترادفی شش خانوار انتخاب گردید و در هار خاانوار باا ماادر
خانواده مراحبه به عمل آمد .ابزار جمعآوری اطالعا پرسش-
نامه بود که روایی آن با مراجعه به اسااتید گاروه مهندسای آب
دانشگاه و همچنین کارشناسان ساازمان آب ماورد تدییاد قارار
گرفت .پایایی پرسشنامه نیز باا آزماون آهفاای کرونبااخ ماورد
بررسی قرار گرفت که میزان آن برای شاخص نگرش نسابت باه
آب برابر  0/82بدست آمد ،با توجه به این که این مقدار بیشتر
از  0/7میباشد ،شاخص نگارش نسابت باه آب از پایاایی قابال
قبوهی برخوردار است .مقیاس نگرش نسبت به آب توساط یا
( )21و همچنین ی

و همکاران ( )22ارائه شاده اسات کاه در

تحقیق حاضر پس از بررسی روایی و پایاایی و انجاام اصاالحا
الزم مورد استفاده قرار گرفت .تجزیه و تحلیل اطالعا بدسات
آمده با نرم افزار  SPSSانجام پذیرفت .شاخص نگرش نسبت به

درآمد خانوارها  8/2میلیون تومان در سال بود .شغل  25درصاد
از سرپرستان خانوار افراد ماورد ملاهعاه کشااورزی و داماداری
بوده است 89/2 .درصد افراد دارای منزل ملکی و  92/4منازل
افراد دارای حیاط باود .میاانگین ماد زماان قلاع آب1/55 ،
ساااعت در شاابانهروز و میااانگین هزینااه آب مراارفی خانوارهااا
 8447/5تومان در  22روز بود 17/9 .درصد از پاسخگویان بیان
کردند که سیستم هوههکشی منزل را ی

یا دو بار در سال چ

میکنند .همچنین 27/7 ،درصد افراد از منبع دیگاری بجاز آب
هوههکشی منزل برای مرارف غیر شارب (شستشاوی اتومبیال،
آبدادن به دام و  ) ...استفاده کردهاند و  95درصد از افراد بیاان
کردند که تلفا آب از هوههکشی منزل ندارند .جادول  5توزیاع
فراوانی مشخرا عمومی افراد مورد ملاهعه را نشان میدهد.
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جدول -1توزیع فراوانی مشخصات عمومی افراد مورد مطالعه
متغیر

گروهها

درصد

وضعیت تاهل

مجرد
متاهل

4
92

سن (سال)

51~20
25~10
15~77

25/1
48
20/1

سلح تحریال

تعداد اعضای خانوار

درآمد در سال (میلیون)

شغل
نوع سیمای منزل

قلع آب در شبانه روز (ساعت)

هزینه آب مررفی در طی  22روز (تومان)

دفعا چ

کردن سیستم هوههکشی آب
در طی سال

استفاده از منبع دیگر برای مرارف غیر
شرب
داشتن تلفا آب

20/9
بیسواد
سوادخواندنو نوشتن 7/2
21/5
ابتدایی
57/9
راهنمایی
58/2
دبیرستان و باالتر
5~2
4~2
 7فرزند باال

41/2
48/4
2/2

5~1
2~50
 50میلیون به باال

44/4
27/8
27/8

کشاورزی و دامداری
سایر مشاغل

25
29

آپارتمانی
حیاطدار

2/ 2
92/4

بدون قلعی آب
 5~1ساعت
 2ساعت به باال

12/1
50/2
27/2

500~1000
 1005به باال
بدون قبض

20/5
22/2
2/7

ی بار
دوبار
سهبار
هیچ

52/2
45/2
27/4
54/8

استفاده
عدم استفاده

27/7
22/2

بلی
خیر

9
95
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جدول -2میانگین ،انحراف استاندارد و اولویت گویههاي نگرش نسبت به آب
میانگین*

انحراف معیار

اوهویت

گویهها
.5مهم نیست که شیر آب در هنگام مسواک زدن باز بماند

4/54

0/27

4

 .2اگر از آب هوههکشی برای آبیاری باغچه استفاده کنیم ،آب را هدر دادهایم

2/22

0/92

58

 .2اینکه رودخانهها ،دریاچهها و دریاها آهوده نشوند ،برایم اهمیت دارد

4/57

0/72

2

4/51

0/84

2

 .1من سرقت از آب را در صور دیدن گزارش میدهم

2/22

5/12

22

 .2فقط کسانی که نمیتوانند قبض آب را پرداخت کنند باید در مررف آب صرفهجویی کنند

2/44

5/24

22

 .7من در رابله با مسایل آب ،ملاهعه میکنم و اخبار مربوط به آب را نیز دنبال میکنم

2/12

5/08

20

 .8در روستاها نیازی نیست که ارزش آب برای افراد توضیح داده شود

2/72

5/02

51/1

 .9من دوست دارم اطالعا خودم را در رابله با صرفهجویی آب در اختیار دیگران بگذارم

2/92

0/87

52

 .50چون آب ارزون است ،الزم نیست در مررف آب صرفهجویی کنیم

4/04

0/98

8/1

 .55حتی اگر آب به اندازه کافی وجود داشته باشد باز هم باید در مررف آب صرفهجویی کنیم

4/02

0/8

50

 .52من دوست دارم در فعاهیتهای گروهی برای صرفهجویی آب شرکت کنم

4/01

0/89

7

 .52من دوست دارم در تعمیر و بازسازی چاههای آب همکاری کنم

2/15

5/2

25

 .54من تالش میکنم دیگران را به صرفهجویی در مررف آب تشویق کنم

4/04

0/92

8/1

 .51اندازهگیری مررف آب با کنتور اشتباه است

2/25

5/27

59

 .52من با دیدن دریاچهها ،رودخانهها و دریاهای زیبا خدا را شکر میکنم

4/52

0/87

1

 .57آب برای سالمتی مهم است

4/27

0/14

5

 .58چون در خانه ما کمبود آب وجود ندارد ،الزم نیست در مررف آب صرفهجویی کنم

2/24

5/28

57

 .59تامین آب خانهها فقط مسؤوهیت دوهت است

2/72

5/22

21

 .20اگرچه درحال حاضر آب کافی در اختیار داریم ،بازهم باید در مررف آب صرفهجویی کنیم

4/08

0/79

2

 . 25مردم ثروتمند و فقیر باید هزینه یکسانی برای آب مررفی خود بلردازند

2/80

5/02

52

اندازه مهم میباشد

2/72

5/51

51/1

4/05

0/87

55

2/78

5/22

24

2/78

5/05

54

 .4من همواره هوههها و شیرهای آب را برای جلوگیری از نشتی چ

 .22تهیه آب ساهم و بهداشتی برای زنان و مردان به ی

میکنم

 .22من راه رفتن در کنار رودخانهها و یا سواحل را دوست دارم
 .24دیدن ی

مورد سرقت آب ارزش گزارش دادن را ندارد ،زیرا ی

مورد خیلی زیاد نیست

 . 21همانند ثروتمندان ،برای افراد فقیر نیز تهیه آب ساهم و بهداشتی مهم می باشد
* دامنه میانگین 5 :تا 1
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جدول  -3توزیع فراوانی سطوح نگرش نسبت به آب
سلح نگرش

دامنه امتیاز

درصد

درصد تجمعی

نامناسب
نسبتا مناسب
متوسط
خوب

21~82
87~94
91~502
502~521

52/2
22/7
22/8
52/9

52/2
49/2
82/5
500

میانگین94/28 :

انحرافمعیار8/55 :

نگرش نسبت به آب

آزمون نشان داد که توزیع متغیر نرمال است .به همین دهیال از

جدول  2توزیع فراوانی پاسخهای داده شده به گویههای این

ضریب همبستگی پیرسون استفادهگردید .نتایج این بررسای در

شاخص را نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،گویه

جدول  4نشان میدهد که همبستگی معنیداری بین متغیرهای

«آب برای سالمتی مهم است» با بیشترین میانگین در رتبه

یاد شده وجود ندارد.

اول و گویه «تامین آب خانهها فقط مسوهیت دوهت است» در

مقایسه نگرش نسبت به آب در بین گروههاي مختلف

رتبه آخر قرار دارد .به منظور محاسبه امتیاز نگرش نسبت به

پاسخگویان

آب ،ابتدا امتیاز گویههای ،54 ،52 ،52 ،55 ،9 ،7 ،1 ،4 ،2 ،2

به منظور مقایسه سلوح نگرش نسبت آب (نگرش نامناسب،

 21 ،22 ،22 ،25 ،20 ،57 ،52با بقیه گویهها همراستا شدند،

نسبتا مناسب ،خوب ،عاهی) با توجه به سن ،تعداد اعضای

برای اینکار ،امتیاز عددی آنها از  1به  ،5از  4به  ،2از  5به 1

خانوار ،درآمد ،قلعآب در شبانهروز ،سرانه هزینه آب مررفی

و از  2به  4تغییر یافت .سلس جمع عددی امتیاز گویههای این

در روز ،از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد .نتایج حاصل

شاخص بهعنوان امتیاز نگرش نسبت به آب محاسبه گردید.

از این آزمون در جدول  1نشان داده شده است .با توجه

میانگین امتیاز این شاخص برابر  94/28با انحراف معیار 8/55

به یافتهها میتوان نتیجه گرفت که بین گروههای ا و 2

بدست آمد که نشان میدهد نگرش افراد مورد ملاهعه نسبت

(نامناسب و نسبتاً مناسب) و همچنین گروههای  2و 2

به آب ،در حدو متوسط میباشد .جدول  2توزیع نگرش نسبت

(نسبتاً مناسب و خوب) از نظر درآمد در سلح  91درصد

به آب را در سلوح مختلف نشان میدهد .الزم به خکر است

معنیدار وجود دارد .این یافته نشان میدهد

سلوح یاد شده بر اساس فاصله انحراف استاندارد از میانگین

5

اطمینان تفاو

افرادی که در گروه با درآمد باالتر قرار دارند ،نگرش

محاسبه شده است.

نامناسبتری نسبت به آب دارند .این نتیجه میتواند به این

ارتباط ویژگیهاي فردي با نگرش نسبت به آب

علت باشد که نزد افراد ثروتمندتر ،منابعی مانند آب را میتوان

به منظور بررسی ارتباط نگرش زنان روستایی نسبت باه آب باا

با پول خریداری یا کمبود آن را جبران کرد .ضمن این که

سن ،تعداد اعضای خانوار ،درآمد ،قلع آب در شبانهروز و هزینه

معموالً افراد ثروتمندتر تمایل بیشتری نسبت به مررف منابع

آب مررفی ،ابتدا فرض نرمال بودن متغیر وابسته (نگرش نسبت

دارند.

به آب) با آزمون کوهموگروف -اسیمرنوف بررسای شاد و نتاایج

1- Interval standard deviation from the mean
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جدول -4همبستگی نگرش نسبت به آب با سن ،تعداد اعضاي خانوار ،درآمد ،قطع آب در شبانهروز و هزینه آب مصرفی
ضریب همبستگی ()r

سطحمعنیداري ()Sig.

سن

0/021

0/20

تعداد اعضای خانوار

0/05

0/882

درآمد

-0/50

0/50

قلع آب در شبانه روز

-0/008

0/904

هزینه آب مررفی

0/027

0/182

متغیر

جدول  -5مقایسه سطوح نگرش نسبت به آب با توجه به سن ،تعداد اعضاي خانوار ،درآمد ،قطع آب در شبانهروز و هزینه
آب مصرفی
میانگین و فراوانی گروهها

متغیر مورد
مقایسه

عالی

نامناسب ()1

نسبتا مناسب()2

خوب ()3

40/27

41/22

42/50

44/82

( 27نفر)

( 72نفر)

( 82نفر)

( 25نفر)

2/85

2/89

4/52

2/15

( 27نفر)

( 72نفر)

( 82نفر)

( 25نفر)

درآمد (میلیون در

55/1

8/28

7/17

8/12

سال)

( 27نفر)

( 72نفر)

( 82نفر)

( 25نفر)

قلع آب در شبانهروز

2/01

4/89

4/81

1/59

(ساعت)

( 27نفر)

( 72نفر)

( 82نفر)

( 25نفر)

سرانه هزینه آب

28/29

21/87

22/91

28/21

مررفی در روز

( 27نفر)

( 72نفر)

( 82نفر)

( 25نفر)

سن

تعداد اعضای خانوار

F

()4

سطح معنی
داري ()Sig

5/54

0/22

5/09

0/215

2/72

0/04

0/254

0/851

0/422

0/72

گروههایی
که با هم
تفاوت دارند

( 5با )2
( 2با )2

ناوع شاغل و

باشد .هذا از آزمون  tاستفاده گردید .نتایج این آزمون در جدول

استفاده یا عدم استفاده از منبع دیگر آب (به غیار از آب هوهاه-

 2نشان میدهد که نگارش نسابت باه آب در باین گاروههاای

کشی) برای مرارف غیر شرب ،ابتدا فرض نرماال باودن متغیار

مختلف از نظر نوع شغل و استفاده یا عدماستفاده از منبع دیگار

وابسته (نگرش نسبت به آب) با آزمون کوهموگروف-اسایمرنوف

برای مرارف غیر شرب ،تفاو معنیداری با یکدیگر ندارند.

به منظور مقایسه نگرش نسبت به آب به تفکیا

مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که توزیاع نرماال مای-
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جدول  -6مقایسه نگرش آب با توجه به نوع شغل و استفاده از منبع دیگر آب براي مصارف غیر شرب
متغیر گروهبندي

تعداد (نفر)

نوع شغل
کشاورزی و دامداری
آزاد و دوهتی

522
87

استفاده از منبع دیگر آب
بلی
خیر

84
529

انحراف معیار

میانگین

7/72
8/28

92/88
94/90
92/27
94/24

آماره* ()t

Sig.

-0/925

7/98
8/25

0/218

0/289

-0/824

*با فرض برابری واریانسها

به منظور مقایسه نگرش نسبت آب در بین گاروههاای مختلاف

استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون در جدول  7نشان داده شده

پاسخگویان از نظر سلح تحرایال  ،ابتادا فارض نرماال باودن

است .با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت که نگرش نسابت

متغیااار وابساااته (نگااارش نسااابت باااه آب) باااا آزماااون

به آب در بین گروههای مختلف تحریلی تفاو معنایداری باا

کوهموگروف -اسمیرنوف سنجیده شاد ،ایان آزماون نشاان داد

یکدیگر ندارد.

متغیر وابسته نرماال میباشاد .هاذا از آزماون تجزیاه واریاانس
جدول  -7مقایسه شاخص ارزش آب افراد مورد مطالعه با توجه به سطح تحصیالت
متغیر گروهبندي
تحریال

F

Sig.

0/082

0/970

میانگین و فراوانی گروهها
بیسواد 94/28
( 29نفر)

اول تا پنجم ابتدایی
 72( 94/02نفر)

اول تا سوم راهنمایی
 40( 94/20نفر)

دبیرستان و باالتر
 45( 94/07نفر)

به منظور مقایسه نگرش نسبت آب در بین گاروههاای مختلاف

از گروهها کمتر از  20میباشد ،از آزمون منویتنی استفاده شد.

پاسخگویان از نظر داشتن یا نداشتن تلفا آب در منازل ،ابتادا

نتااایج حاصاال از آزمااون در جاادول  8نشااان داده شااده اساات.

فرض نرمال بودن متغیر وابسته (نگرش نسبت به آب) با آزماون

با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت که نگرش نسبت به آب

کوهموگروف-اسامیرنوف سانجیده شاد ایان آزماون نشاان داد

در بین گروهها از نظر داشاتن و نداشاتن تلفاا آب در منازل،

متغیر وابسته نرمال میباشد ،اما در به دهیل این که فراوانی یکی

تفاو معنیداری با یکدیگر ندارد.

جدول  -8مقایسه شاخص ارزش آب افراد مورد مطالعه با توجه به داشتن تلفات آب
داشتن تلفات آب

فراوانی

میانگین رتبهاي

آماره U

آماره Z

بلی
خیر

20
202

559/28
555/24

5872

-0/118

سطحمعنیداري
()Sig
0/177
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بحث و نتیجهگیري
اهمیت نگرشها در این است که میتواند بار رفتاار افاراد ماوثر

به دهیل کوچ

باشد .در سالهای اخیر ملاهعاا مختلفای دربااره رابلاه باین

با یکدیگر ،نگرش آنان نسبت به آب همگان اسات .ایان نتیجاه

نگرش و رفتار محیط زیستی انجام شده است که بیشتار آناان

بااا یافتااههااای باتاال و فالیاان ( )5974هاامخااوانی ناادارد.

به این نتیجه رسیدهاند که درک نگرش افراد برای بررسی رفتاار

بین گروههای مختلف پاسخگویان از نظر از داشتن منباع دیگار

آنااان بااا محاایط زیساات و منااابع آن دارای اهمیاات ماایباشااد.

آب به جز آب هوههکشی منزل در ارتباط با نگرش نسبت به آب،

دراینبین ،بررسای نگارش افاراد جامعاه نسابت باه آب دارای

تفاو معنیدار وجود ندارد .به بیان دیگر ،دسترسای باه مناابع

اهمیت زیادی است ،زیرا نحوه مرارف و مادیریت آب تاابعی از

دیگر آب ،تاثیری در نگرش افراد نسابت باه آب نداشاته اسات.

نگرش افراد نسبت به آب میباشد .تحقیق حاضر نشاان داد کاه

همچنین ،بین گروههاای مختلاف پاساخگویاان از نظار سالح

نگرش زنان نسبت به آب در حد مللوب نمیباشد و میتوان آن

تحریال در ارتباط با نگارش نسابت باه اوب تفااو معنایدار

را در حد متوسط ارزیابی کرد .این بدین معنی اسات کاه هناوز

وجود نادارد .ایان نتیجاه باا یافتاههاای شااهرودی و چیاذری

زنان روستایی برای رسیدن به حد مللوب نگرش نسبت باه آب

( ،)5282مشرقی و همکااران ( ،)5290باتال و فالیان ()5974

فاصله دارند .از آنجا که نگرش یکی از متغیرهای مهم در رفتار

همخوانی ندارد.

افراد میباشد ،این یافته نشان میدهد که زنان روستایی احتماالً

به طور کلی ،با بررسی ارتباط نگرش زنان روساتایی نسابت باه

به این دهیل نمیتوانند رفتار مللوب در ارتبااط باا مرارف آب

آب با مهمترین متغیرهای فاردی و اقتراادی مایتاوان نتیجاه

داشااته باشااند .همچنااین ،منلقااه مااورد ملاهعااه در یاا

گرفت کاه از ایان نظار تفااوتی باین گاروههاای مختلاف بجاز

منلقه خش

باودن محایط روساتا و تعامال بایشتار افاراد

قرار گرفته اسات و باا توجاه باه محادود باودن

گروههای درآمدی وجود ندارد .این یافته از این نظر مهام اسات

مناابع آب ،هاازوم توجاه بااه ارتقااای نگارش زنااان روسااتایی در

که در مجموع بیانگر همگنی نسبی زناان روساتایی در ارتبااط

بهبود رفتار مررف آب ،روشن میباشد.

با نگرش نسبت به آب میباشد که همانطور کاه بیاان گردیاد

یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که بین سن و نگارش نسابت

در وضعیت متوسط قرار دارد .باا ایان حاال ،افارادی کاه دارای

به آب رابله معنیداری وجود ندارد .این یافته با یافتاه ملکای و

درآمد باالتری میباشاند ،نگارش نامسااعدتری نسابت باه آب

همکارن ( )5295همسو میباشد و با یافته مشارقی و همکااران

دارنااد .ایاان یافتااه نشااان ماایده اد افااراد ثروتمناادتر احتماااالً

( )5290همخوانی ندارد .همچنین بین تعاداد اعضاای خاانوار،

ارزش کمتری برای آب قایل هساتند .باا توجاه باه یافتاههاای

تعداد ساعا قلع آب در شبانهروز ،هزینه آب مررفی و نگرش

تحقیق حاضر پیشنهاد میشود به منظاور ارتقاای نگارش زناان

نسبت به آب رابلهای یافت نشد .ایان یافتاه باا یافتاه تاروی و

روستایی نسبت به آب از برنامهها آموزشی مناسب استفاده شود.

راندوهف ( )2002همخوانی ندارد .همچنین ،درآمد پاسخگویاان

همچنین ،پیشنهاد میشود ضمن بررسای نگارش ساایر اقشاار

با نگرش آنان نسبت به آب رابلهای ندارد .این نتیجاه باا یافتاه

جامعه نسبت به آب ،سایر متغیرهای موثر بر نگرش افراد نسبت

ملکااای و همکاااارن ( )5295هااامخاااوانی دارد و باااا یافتاااه

به آب مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا پیشانهاد مایشاود

اسداههزادهموسااوی ( ،)5290شاااهرودی و چیااذری (،)5282

تحقیقا الزم برای بررسی ارتباط بین نگارش نسابت باه آب و

مشرقی و همکاران ( )5290و باتل و فالین ( )5974هامخاوانی

رفتار مررف آب انجام گیرد.

ندارد .همچنین بین گروههای مختلف پاسخگویاان از نظار ناوع
شغل در ارتباط با نگرش نسبت به آب ،تفااو معنایدار وجاود
ندارد .یکی از دالیل احتماالً میتواند این باشد کاه در روساتاها
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